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Welkom en mededelingen  
 

Zingen (staande): Gezang 465: 1 en 2 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 25: 6 
Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 

Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 
2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan 
trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 
3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het 
levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst 
aangenomen heeft. 
5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de 
spelregels niet in acht heeft genomen. 
6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. 
7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. 
8 Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het 
nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. 
9 Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar 
het Woord van God is niet gebonden. 



10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de 
zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. 
11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij 
ook met Hem leven. 
12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, 
zal Hij ons ook verloochenen. 
13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 
 
Zingen: Psalm 25: 10 
Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t'allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 27: 7 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Dankgebeden en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven (zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code) 
 
Apostolische geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Gezang 217: 2 en 3 
Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
 



Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


